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 المستخمص

بإتباع خمص البحث الى وجود مساحات واسعة يمكن استثمار مزاياىا المكانية في النشاط الزراعي عبر المالئمة المكانية لعنصري )الماء والتربة(    
وطبيعة البيئة الصحراوية بما يساىم بتحقيق التنمية واالستقرار وتحقيق العدالة إذ اعتمد البحث عمى نمذجة الطرق العممية والتقنيات الحديثة التي تتالئم 

( وفحصت مختبريًا وأظيرت نتائجيا إن ىناك تباين واضح في الخصائص المكانية G.P.S( عينة مياه وتربة عشوائية، وحدد مواقعيا باستعمال )12)
نتاج R.Sوتقنيات االستشعار عن بعد   G.I.Sييا نظرية النمذجة المكانية باعتماد )نظم المعمومات الجغرافية حسب طبيعة المنطقة، وطبقت عم (  وا 

جراء الدمج لمخصائص في نموذجين يمثالن )الماء والتربة( وصواًل نموذج نيائي قسمت في و نماذج خرائطية تمثل المالئمة لخصائص كل عنصر، وا 
 ة المالئمة، متوسطة ، مالئمة، ومالئمة جدًا(، حسب المزايا التي تتمتع بيا.المنطقة الى أقاليم )ضعيف

 حوض الحماد، المالئمة المكانية، التنمية الزراعية، التقنيات الحديثة. لكممات المفتاحية:ا
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Abstract 

 The research included that there are large areas whose spatial advantages can be invested in agricultural 

activity through the spatial suitability of the two elements (water and soil) by following scientific methods and 

modern technologies that are compatible with the nature of desert environment, in a way that contributes to 

achieving development, stability and achieving justice. Research is based on modeling (12) randomly selected 

samples of water and soil which their locations were determined by using (GPS) and examined laboratory. Their 

results revealed that there is a clear variation in the spatial characteristics according to the nature of the area. The 

theory of spatial modeling was applied to it by adopting (G.I.S. and remote sensing techniques R.C.) and producing 

cartographic models that represent the suitability for the characteristics of each element, and the merging of the 

characteristics in two models representing (water and soil) to reach a final model in which the area was divided into 

regions (poor, medium, Convenient, and very convenient), according to the advantages of each one. 

Keywords: Al-Hammad basin, Spatial suitability, Agricultural development, Modern technologies.
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 المقدمة

يتمتعع حععوض الحمعاد بةىميععة تنمويعة بالغععة التععةثير  
ينبغععععععي االسععععععتفادة منيععععععا فععععععي  نشععععععاء حالععععععة مععععععن التكامععععععل 
االقتصععععادي عمععععى مسععععتوب محافظععععة األنبععععار والعععععراق، فععععي 
الوقعععععت العععععذي يعععععزداد فيعععععو ععععععدد السعععععكان وتنحسعععععر مسعععععاحة 
األراضععععي الزراعيععععة أمععععام الزحععععا العمرانععععي وارتفععععاع نسععععبة 

نععععععب  تنععععععاقص إعععععععداد الثععععععروة المموحععععععة والتصععععععحر الععععععى جا
الحيوانيععة ومنتجاتيععا، ممععا يحععتم عمينععا التورععل فععي الصععحراء 
والبحععث عععن إمكانععات جديععدة يمكععن اسععتثمارىا  بشععكل أمثععل 
باسععععتخدام التقانععععات الحديثععععة وتطبيقاتيععععا، لتحقيععععق المالئمععععة 
المكانيعععة ألفضععععل مواقعععع التنميععععة الزراعيعععة وفععععق المعطيععععات 

الععى وضععع  ليععة مقترحععة لجععذب  والمؤشععرات المتاحععة وصععوالً 
تاحععة فععرص عمععل والقضعاء عمععى البطالععة وتحقيععق  السعكان وا 
عععععععادة تةىيععععععل  االسععععععتقرار والعدالععععععة االجتماعيععععععة  شععععععغال وا 
المنطقة التي تعاني من انخفعاض حعاد فعي الكثافعة السعكانية 
ررععم تمتعيععا بةىميععة إسععتراتيجية مععن ناحيععة الموقععع الجغرافععي 

نعععي والسياسععععي ومشععععاكل تتعمععععق وتةثيرىعععا عمععععى الجانععععب األم
بترسعععععععيم الحعععععععدود جعمتيعععععععا عرضعععععععة لكثيعععععععر معععععععن األطمعععععععاع 
والتجعاوزات. وقعد درس ععدد مععن البعاحثين المالئمعة المكانيععة 

-Alلمتنمية الزراعية بإسعتخدام التقنيعات الحديثعة، إذ درس )
Fahdawi and Al-Ani ،2019 المالئمععة الزراعيععة  )

لتربععة إقمععيم اليضععبة الغربيععة ضععمن قضععاء حديثععة بإسععتخدام 
تقنيات الجيوماتكس من خالل تحميل الخصائص الكيميائيعة 
والفيزيائية لمتربة وتقسيميا الى عدة مستويات باستخدام احد 
التقنيععات فظيععر ان أكثععر األجععزاء مالئمععة بععالقرب مععن النيععر 

لغربيععة والجنوبيععة الغربيععة، ودرسععت وبحيععرة حديثععة واألجععزاء ا
(Al-Azzawi، 2018)  المالئمععععععععععععععععة البيئيععععععععععععععععة لزراعععععععععععععععععة

المحاصعععيل الزراعيعععة فعععي محافظعععة األنبعععار بإسعععتخدام نظعععم 
المعمومععععععععات الجغرافيععععععععة مععععععععن خععععععععالل التحميععععععععل التفصععععععععيمي 
لمخصعائص المكانيععة لمتوصععل العى افضععل المنععاطق لمالئمععة 

 المحاصيل الزراعية.

التسععاؤالت ايتيععة: ىععل وتضععمنت مشععكمة البحععث ب
الخصععععععائص المكانيععععععة لحععععععوض الحمععععععاد يمكععععععن أن تحقيععععععق 
التنميععععععة الزراعيععععععة مععععععن خععععععالل المالئمععععععة المكانيععععععة لممزايععععععا 
والخصععععائص المتاحععععة، وىععععل با مكععععان اسععععتخدام تطبيقععععات 
التقنيععات العمميععة الحديثععة فععي إنتععاج نمععاذج خععرائط المالئمععة 

يا الععععى أقععععاليم المكانيععععة لعناصععععر التنميععععة الزراعيععععة وتقسععععيم
 زراعية.
جاء ىدا البحث لدراسة المالئمعة المكانيعة لمتنميعة  

الزراعيععععة فععععي حععععوض الحمععععاد العراقععععي باسععععتخدام التقنيععععات 
الحديثعة لمعا يشعكل ىعذا الموضععع معن أىميعة لحيعاة الفعرد فععي 
تمععععععك المنطقعععععععة الصعععععععحراوية النحسعععععععار مسعععععععاحة األراضعععععععي 

األرضععععية  الزراعيععععة فضععععال عععععن االسععععتثمار األمثععععل لممععععوارد
 لتحقيق التنمية الزراعية.

 المواد والطرائق
 : الخصائص العامة لمنطقة الدراسة.1

 : حدود منطقة البحث: 1.1
يقععععععععععع حععععععععععوض الحمععععععععععاد فععععععععععي الجععععععععععزء الغربععععععععععي  

معععععععععععععن محافظعععععععععععععة األنبعععععععععععععار ضعععععععععععععمن الحعععععععععععععدود ا داريعععععععععععععة 
لقضعععععععععععععاء الرطبعععععععععععععة ويمتعععععععععععععد شعععععععععععععمال رعععععععععععععرب اليضعععععععععععععبة 
الغربيععععععععة ولععععععععو حععععععععدود مشععععععععتركة مععععععععع ثععععععععالث دول عربيععععععععة 
أكسععععععععععبتو أىميععععععععععو إسععععععععععتراتيجية عمععععععععععى الصعععععععععععيد الععععععععععوطني 
والععععععععععععععدولي، إذ تحععععععععععععععده الجميوريععععععععععععععة العربيععععععععععععععة السععععععععععععععورية 

عربيععععععععة السعععععععععودية مععععععععن مععععععععن جيععععععععة الشععععععععمال والمممكععععععععة ال
جيععععععععععععععة الجنععععععععععععععوب والمممكععععععععععععععة األردنيععععععععععععععة  مععععععععععععععن جيععععععععععععععة 
الغعععععععععععرب، أمعععععععععععا معععععععععععن الشعععععععععععرق تمتعععععععععععد حعععععععععععدوده المحميعععععععععععة 
ضععععععععععععععمن منطقععععععععععععععة واسعععععععععععععععة ابتععععععععععععععداءًا مععععععععععععععن الحافععععععععععععععات 
الشعععععععععععععرقية لمعععععععععععععنخفض الكععععععععععععععرة معععععععععععععن الشعععععععععععععمال معععععععععععععرورًا 
بععععععععوادي حععععععععوران ومنطقععععععععة الضععععععععايع حتععععععععى منطقععععععععة ابيمععععععععة 
وجفالععععععععععة فععععععععععي الجنععععععععععوب وبيععععععععععذا التحديععععععععععد يمتععععععععععد فمكيععععععععععًا 

 33،75و  30،15ن دائرتععععععععععععععععععععععععععي عععععععععععععععععععععععععععرض بععععععععععععععععععععععععععي
 42،09و  38،56شعععععععععععععععععععععععععمااًل وخطعععععععععععععععععععععععععي طعععععععععععععععععععععععععول 

 (.1خريطة )شرقًا، 
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 : الخصائص الجيولوجية:2.1
تقع منطقة البحث من الناحية التكتونية ضمن قطاع       

( وعمى وجو Stable shelfالرصيا القاري المستقر )
( حسب  Rutba-Jeziraالجزيرة -التحديد نطاق )الرطبة

وتمتاز بتعدد  Buday، (1980التقسيم الحديث من قبل  )
وتنوع التكوينات الجيولوجية وكان أىميا )عكاشات، نجمة، 
اليارثة، مساد، ممصي، الرتكة، الرطبة، طيارات وزور 
حوران( متباينة في امتدادىا المكاني كما موضح في 

فة أقدميا وتعود الى عصور جيولوجية مختم 2الخريطة 
العصر البرمي الذي يعود الى الحقبة القديمة األولى 

 State Establi shmentوالزمن الثاني والعصر الثالث )
of Geological Survey and Mineral 

Investigation، (1990  انعكس عمى طبيعة تركيب
التربة وتحديد مكامن المياه الجوفية والطبقات الحاممة ليا 

مكانية استثمارىا في التنمية الزراعية.ومدب صالحيتيا و  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. حدود منطقة البحث1خريطة   
 المصدر: باالعتماد عمى الييئة العامة لممساحة، بغداد، خريطة العراق ا دارية،

 2014، لسنة 1:1000000مقياس 
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 : الخصبئص المنبخيت:3.1

يعععععؤثر المنعععععاخ بعناصعععععره المختمفعععععة عمعععععى التنميعععععة 
الزراعيععععة كونععععو ذات صععععمو مباشععععرة بنوعيععععة التربععععة وطبيعععععة 
الموارد المائية سواء كانت سطحية ام باطنية وسيتم تحميميعا 

 ( وعمى النحو ايتي: 1لجدول )وفق قاعدة البيانات 
تسععتمم منطقععة البحععث كميععات  اإلشعععاع والسععطوع الشمسععي:

 553.7عاع بمععععععه معععععععدليا السععععععنوي العععععععامكبيععععععرة مععععععن ا شعععععع
سعرة/سعععععاعة، وقعععععد انعكعععععس تةثيرىعععععا عمعععععى ارتفعععععاع درجعععععات 
الحرارة وعمميات ا نبعات، ويتبعاين شعيريًا تبععًا لطعول النيعار 

 10.77 وزاويععععععة ا شعععععععاع ومععععععدة السععععععطوع بمعععععععدل سععععععنوي
 ساعة/يوم وسعجل أقصعى مععدل لاشععاع فعي شعير حزيعران

نظععرًا لصععفاء الجععو وطععول مععدة السععطوع  2سعرة/سععم 775.8
ساعة/يوم ويةخذ بالتناقص حتعى يصعل حعده  14.1الشمسي

يقابمعععو  2سعرة/سعععم 257.5 األدنعععى فعععي شعععير كعععانون الثعععاني
  ساعة/يوم.9.95 سطوع يصل الى

ْم حتعى 16.4 تبعدأ باالرتفعاع فعي شعير  ذار بمععدلالحعرار:: 
نسععبة  ْم وتععؤدي الععى ارتفععاع36تبمععه ذروتيععا فععي شععير تمععوز 

التبخععر وزيععادة حجععم الضععائعات المائيععة، فضععاًل عععن تحميععل 
المععواد العضععوية بمععا يجعععل التربععة فقيععرة ويحتععاج اسعععتثمارىا 
زراعيعععععًا العععععى اسعععععتخدم األسعععععمدة والمحسعععععنات، ثعععععم تعععععنخفض 

ْم 9.5 الحرارة بالتدريج لتسجل أدناىا في شير كانون الثاني
المععدل وىذا يعنعي وجعود معدب حعراري واسعع، فعي حعين بمعه 

  ْم.23.5 السنوي
تتبععاين معععدالتيا زمانيععًا ومكانيععًا تبعععًا لممنخفضععات  األمطععار:

والظروا الجوية المصاحبة لحدوثيا، أذ سجل أقصاىا فعي 

 . التوزيع المكاني لمتكوينات الجيولوجية2خريطة 
 عمى: وزارة الصناعة ، ىيةة المسح والتحري المعدني، خريطة جيولوجية العراق،المصدر : باالعتماد 

 .2007 ، لسنة1:1000000مقياس 
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ممعم وتنقطعع  8.2 أيعارممم وأدناىا في شير 22شير شباط 
ممععم 123.4 فععي أشععير الصععيا، امععا معععدليا السععنوي العععام

حععععوال لممارسععععة الزراعععععة وىععععذا ال يكفععععي بععععاي حععععال مععععن األ
االروائيععة ولكععن يمكععن االسععتفادة مععن زخععات المطععر السععريعة 
والفجائيععععععة فععععععي حصععععععاد الميععععععاه ألرععععععراض الععععععري التكميمععععععي 
والزراعة الديمية، مما يستمزم البحث عن موارد مائية جديدة 

 تضمن نجاح وديمومة التنمية الزراعية.
ن ممم( وتتباي307401يبمه مجموعو السنوي )التبخر: 

معدالتو شيريًا تبعًا الرتفاع وانخفاض الحرارة والرطوبة 
ممم( 49806وصفاء الجو، إذ بمه أعالىا في شير تموز )

ممم( وىذه القيم تفوق 7805وأدناىا في شير كانون الثاني )

كميات األمطار بما يقمل من قيمتيا الفعمية المؤثرة ويؤدي 
دي الذي الى تناقص المياه المتاحة ويزيد من حجم التح
 يواجو قمة مصادر المياه في المناطق الصحراوية.

تنشط حركة الرياح في فصل الصيا حتى تبمه الرياح: 
م/ثا( 4.3 و 44.)ذروتيا في شيري  ذار ونيسان بواقع 

عمى التوالي وتقل في فصل الشتاء لتصل أدناىا في 
م/ثا( 206،  207شيري تشرين االول وتشرين الثاني بواقع )

م/ثا(، وتسيم سرعة 3.5التوالي وبمعدل سنوي عام )عمى 
الرياح في زيادة التبخر والنتح وجفاا التربة وانخفاض 

ة المحاصيل محتواىا الرطوبي وبالتالي عمييا زيادة حاج
 .الزراعية الى المياه

 
(، السطوع الشمسي )ساعة/يوم(، الحرارة 2ة/سم. المعدالت الشيرية والسنوية لعناصر المناخ "االشعاع الشمسي )سعر 1جدول 

 (2015 -1985)ْم(، االمطار )ممم(، التبخر )ممم(، الرطوبة النسبية )%(، الرياح )م/ثا(" في محطة الرطبة المناخية لممدة )
 

 عُبصر

 انًُبخ

انًعذل  االشهر

2كبَىٌ انسُىي 1تشرٌٍ اٌهىل آة تًىز حسٌراٌ آٌبر ٍَسبٌ آرار شببط  2تشرٌٍ  1كبَىٌ   

 553.7 257.2 329.3 449.5 607.3 702.6 760.1 775.8 673.6 589.7 481.1 381.4 290.7 االشعبع

 10.77 9.95 10.28 11.28 12.21 13.18 13.57 14.1 13.46 12.07 11.3 11.29 10.49 انسطىع

 23.5 11.4 15.9 25.8 32.3 35.9 36 33.5 29.2 23.8 16.4 12.8 9.5 انحرارة

 123.4 16.1 19.5 11.5 --- --- --- --- 8.2 11.7 16.8 22 12.6 االيطبر

 3074.1 74.5 116 222.9 330.9 449.2 498.6 426.3 344.7 251.2 171.9 109.4 78.5 انتبخر

 46.6 70.7 60.1 44.5 372 29.2 26.7 31.7 14.9 42.4 54.9 62.7 70.8 انرطىبت

 3.5 3.1 2.6 2.7 2.8 3.7 4.3 3.9 3.8 4.3 4.4 3.7 3.2 انرٌبح

 .2016المصدر: وزارة النقل، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ الزراعي، 
 

 : الخصائص الطوبوغرافية:4.1
بعد تحميل السطح باعتماد نموذج االرتفاعات الرقمية       

(D.E.Mباسعععتخدام برنعععامج )Arc Map10.3   يمكعععن
اسععتنتاج إن الخصععائص الطوبوررافيععة ذات الصععمة بالتنميععة 

 الزراعية وعمى النحو ايتي:
يتضح من  : االرتفاع عن مستوى سطح البحر:1.4.1

إن أدنى ارتفاع  3 والخريطة 2تحميل معطيات الجدول 
م وأعمى ارتفاع  576سجل في الحافات الشرقية بمقدار 

م وقسمت 942ضمن الجزء الجنوبي الغربي و ومقداره 

بموجبيا منطقة البحث الى خمسة فئات تتدرج باالرتفاع 
وتتباين في االمتداد المساحي إذ يالحظ أن الفئة الثالثة 

 2كم5982م األكثر انتشار مساحي بمقدار 742-785
% من المساحة الكمية تمييا 2808بنسبة مئوية مقدارىا 

% في حين 27.5م بنسبة إشغال 741-693الفئة الثانية 
م اقل انتشار مساحي 942-837سجمت الفئة الخامسة 

% من المساحة 12.1وبنسبة إشغال  2كم2503بمقدار 
 .الكمية
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 ع عن مستوب سطح البحر. التصنيا الرقمي لفئات االرتفا2جدول 

 Arc Mapباستخدام برنامج   2000وكالة ناسا، SRTMمتر، المكوك الفضائٍي  30دقة تميز  DEMالمصدر: تحميل المرئية الفضائية الرادارية نوع 
10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : االنحدار:2.4.1
الى  4والخريطة 3قسمت المنطقة حسب الجدول

أربعة فئات تمثل االنحدار وكانت الفئة الخامسة 
األكثر انحدارًا ولكنيا األقل انتشار  38.2 – 8.39

% من 0.6بنسبة إشغال  2( كم126مساحي بواقع )
المساحة الكمية في حين نالحظ إن الفئة األولى 

اقل ارتفاعًا وأكثر امتداد مساحي بواقع  1.05-0
% من المساحة 48.2بنسبة إشغال  2كم 10006

انًسبحت )كى االرتفبع )و( انفئت
2
 انُسبت)%( (

 10.9 2264 692-576 األونى

 27.5 5719 741-693 انثبٍَت

 28.8 5982 785-742 انثبنثت

 20.7 4293 836-786 انرابعت

 12.1 2503 942-837 انخبيست

 %100 20761 انًجًىع

 التصنيف المكبني لفئبث االرتفبع )م( عن مطتىي ضطح البحر .3خريطت 

 .Arc Map 10.3 برَبيج  ببستخذاو ( 2الجدول ) :المصدر
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بنسبة إشغال  1.06-2.39الكمية تمييا الفئة الثانية 
% وىذا يعني أن األرض مستوية نسبيًا 32.7

واالنحدار بسيط وال يشكل عائق أمام ممارسة الزراعة 
 بكافة أشكاليا. 

 

 . التصنيا الرقمي لفئات االنحدار والمساحات التي تشغميا3جدول 
 

 النسبة )%( (2المساحة)كم االنحدار)م( الفئة
 48.2 10006 1.05-0 األولى
 32.7 6793 2.39-1.06 الثانية
 15.1 3123 4.49-2.4 الثالثة
 3.4 712 8.38-4.5 الرابعة
 0.6 126 38.2-8.39 الخامسة

 100% 20761 المجموع
 

 Arc Map باستخدام برنامج   2000وكالة ناسا، SRTMمتر، المكوك الفضائٍي  30دقة تميز  DEMالمصدر: تحميل المرئية الفضائية الرادارية نوع 
10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التربة:5.1
تشكمت معظم ترب منطقة البحث من الصخور     

الجبسية والكمسية تحت تةثير بنية التركيب الجيولوجي 

والمناخ الجاا جعل إمكانياتيا محدودة لممارسة النشاط 
الزراعي ولكنيا في بعض المواقع تحتوي صفات يمكن 
دارتيا بشكل مناسب، وصنفت ترب المنطقة  استثمارىا وا 

 . التصنيف المكاني لفئات االنحدار )م( 4خريطة 
           .Arc Map 10.3 برنامج  (  باستخدام3المصدر :الجدول )
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بشكل عام الى ترب صحراوية كمسية ترتفع فييا نسبة 
-Al)     % 15كربونات الكالسيوم الى أكثر من 

Mukhtar، (1988 بةنيا ذات طبيعة ىشة  وتتصا
يمكن اختراقيا من قبل جذور النباتات وأخرب صحراوية 

-Hamza and Alحصوية تتخمميا ترب حديثة التكوين )
Dabbagh ،2008)  في أجزاء متفرقة ترسبت خالل

العصر الرباعي في الوديان والمنخفضات وترتفع فييا 
مية نسبة المواد العضوية والعناصر المعدنية الضرورية لعم

 ا نبات وأصناا أخرب متباينة في توزيعيا المكاني.                     
 : الموارد المائية:6.1

إن نجاح التنمية الزراعية في منطقة البحث ذات الطبيعة 
الصحراوية يتطمب توفر المياه بشكل امن وبكميات 
اقتصادية بما يضمن استدامة ا نتاج ويشجع عمى 

لبشري، ويمكن الحصول عمييا من االستقرار والتواجد ا
 المصادر ايتية:
تشير الدراسات ومراكز األبحاث  المياه الجوفية:

المتخصصة الى امتالك المنطقة خزين استراتيجي من 
المياه الجوفية  وبمواصفات نوعية صالحة لالستثمار 
الزراعي بعد مقارنة خصائصيا التي سيتم بحثيا الحقًا 

، F.A.O)دولية لمغذاء والزراعة ( الF.A.Oبدليل منظمة )
وتعد المصدر األساسي والعامل الحاسم في  (1989

التخطيط المستقبمي لتحقيق المالئمة المكانية لمتنمية 
 الزراعية في عموم المنطقة الصحراوية.

تمتاز بةنيا محدودة جدًا وتقتصر عمى  المياه السطحية:
المياه الجارية في الوديان والمياه المتجمعة في السدود 
الصحراوية الصغيرة والمنخفضات والبرك أثناء ىطول 
المطر وأرمبيا ال يستمر ويجا في فصل الصيا 
لتعرضيا الى التبخر والتسرب األرضي وبالتالي ضياعيا 

ارسة أي نشاط زراعي إال وال يمكن االعتماد عمييا في مم
دارتيا بشكل يتالئم مع طبيعة المنطقة.  بعد حمايتيا وا 

ممم ومتباينة في 150: معدالتيا قميمة وال تتجاوز األمطار
وتتعرض الى النتح  1توزيعيا الزماني والمكاني الجدول 

والتبخر يفوق كمياتيا في بعض األحيان، مما يقمل من 
 يمكن االعتماد عمييا في أىميتيا وفعاليتيا المؤثرة وال

 الزراعة. 
 :  طرق النقل:7.1

تتمتع منطقة البحث بشبكة من الطرق البرية تتباين في 
 5أطواليا وامتدادىا المكاني كما موضح في الخريطة 

وسوا يكون ليا دور فعال في ربط أجزاء المكان 
واألنشطة التي تمارس فيو بما يساىم في خفض تكاليا 
ا نتاج وفتح محاور جديدة لمتنمية الزراعية ويمكن 

 يتي: تصنيفيا عمى النحو ا
يعد من أىم الطرق ا ستراتيجية  (:1الطريق السريع رقم )

التي تخدم مسارات التنمية بكافة إشكاليا، إذ يمتد من 
الشرق باتجاه الغرب وينقسم الى مسارين االول: يصل 
الحدود األردنية عند منفذ طريبيل والثاني: يصل الحدود 

ابط المكاني السورية عند منفذ الوليد، وقد ساىم بتحقيق التر 
بين القرب والمستقرات الحضرية وتحفيز األنشطة 

 االقتصادية.
تكتسب أىمية اقتصادية أمام التوجيات  الطرق الرئيسية:

المستقبمية لمتنمية الزراعية في منطقة البحث كونيا تمر 
بمساحات واسعة وتربط القرب والتجمعات البشرية بالمراكز 

 10الول: الطريق رقم الحضرية وتتمثل بطريقين أساسية ا
يبدأ من بغداد مرورًا بمدينة الرطبة وصواًل بالحدود األردنية 

في منطقة  10يرتبط بالطريق رقم  11والثاني الطريق رقم 
كم ررب مدينة الرطبة ويمر بمدينة 65المفرق عمى بعد 

 الوليد حتى الحدود السورية.
وتتفرع من الطريق السريع والطرق  الطرق الفرعية:

ئيسية متباينة في أطواليا وامتدادىا لتصل الى القواعد الر 
والمنشةة العسكرية التي كانت منشره في أرجاء المنطقة 

 فضاُل عن الطرق التي تربط المستقرات البشرية.
تتورل داخل الصحراء لربط  الطرق والمسالك الترابية:

التجمعات والقرب النائية وبعض المسالك التي تستخدميا 
القبائل لنقل المياه واألعالا الى مناطق الرعي فضاًل عن 
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طرق المخافر التي تمتد بموازاة الحدود مع األردن 
والسعودية وسوريا وتكمن أىميتيا كونيا تسيل التجوال 

راء ال تستطيع أن والوصول الى أماكن في عمق الصح
 تصميا الطرق المذكورة أعاله. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : المستقرات البشرية: 8.1

تتباين أحجام وأشكال المستقرات البشرية وتوزيعيا المكاني 
تبعًا لظروا البيئة الصحراوية السائدة، إذ تنتشر بشكل 
مبعثر ومتباعد رير منتظم عمى امتداد الطرق وبالقرب من 
مصادر المياه وتعاني من قمة أعداد سكانيا وتدني 

 ات النمو ويمكن تصنيفيا عمى النحو ايتي:مستوي
توجد في المنطقة مستقرتين حضرية  المستقرات الحضرية:

)الرطبة والوليد(  اتخذت ليا مواقع عمى امتداد الطريق 
الرئيس الرابط بين العراق وسوريا، وتعد مدينة الرطبة 

لعموم المنطقة  المدينة المركزية ذات األىمية ا ستراتيجية
نسمة أما مدينة  23042الصحراوية ويبمه عدد سكانيا 

 Ministry of)  نسمة 243الوليد يبمه عدد سكانيا 
Planning and Cooperation ،2011 ) ويمكن

االستفادة من المزايا التي توفرىا تمك المدن في التخطيط 
 المستقبمي لمسارات التنمية الزراعية في المنطقة.

وتوجد عمى ىيئة قرب  ت الريفية )الصحراوية(:المستقرا
ثابتة مستقرة وتجمعات رعوية تمتاز بصغر حجميا وقمة 
حجم سكانيا ومتباينة في توزيعا المكاني عمى امتداد 
الطرق وبالقرب من المدن وأخرب في مناطق نائية تعاني 
من تدني كفاءة الخدمات عمى كافة المستويات وحسب 

ويمكن االستفادة من  4الجدول المؤشرات الموضحة في 
مزاياىا والقوة البشرية ررم صغرىا كمرتكزات في ممارسة 

 . التوزيع المكاني ألطوال الطرق في منطقة البحث5خريطة 
المصدر: وزارة النقل والمواصالت، مديرية الطرق والجسور في محافظة األنبار، خريطة الطرق لمحافظة األنبار، 

 .2010،  لسنة 500000:  1مقياس
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 بداًل من اليجرة والتنقل المستمر.النشاط الزراعي بما يحقق االستقرار وااللتصاق باألرض 
 . المستقرات الريفية )الصحراوية( في حوض الحماد4جدول 

 عدد السكان الموقع ا داري القرية
الخدمات 
 الصحية

 خدمات الماء خدمات الكيرباء الخدمات التعميمية

 مركز صحي 2093 م.ق.الرطبة أرميمة
مدرسة ابتدائية ومدرسة 

 متوسطة
 رير مخدومة وطنية مخدومة بشبكة

 رير مخدومة وطنية مخدومة بشبكة مدرسة ابتدائية مركز صحي 765 م.ق.الرطبة الدراعمة

 رير مخدومة وطنية مخدومة بشبكة مدرسة ابتدائية رير موجودة 747 م.ق.الرطبة ناظرة

 الشركة
 األلمانية

 مخدومة وطنية مخدومة بشبكة مدرسة ابتدائية رير موجودة 318 م.ق.الرطبة

 رير مخدومة رير موجودة رير موجود رير موجودة 99 م.ق.الرطبة الكرارول

 رير مخدومة رير موجود رير موجود موجودةرير  69 م.ق.الرطبة البوكريدة

 رير مخدومة رير موجود ثالث مدارس ابتدائية رير موجودة 801 م.ق.الرطبة الكعرة

 رير مخدومة رير موجود رير موجود رير موجودة 68 م.ق.الرطبة عود النسر

 رير مخدومة رير موجودة مدرسة ابتدائية رير موجودة 324 م.ق.الرطبة العوجة

 رير مخدومة رير موجودة رير موجود رير موجودة 58 م.ق.الرطبة الفيضة

 رير مخدومة رير موجودة مدرستان ابتدائية بيت صحي 298 م.ق.الرطبة الطبعات

 رير مخدومة رير موجودة مدرسة ابتدائية رير موجودة 291 م.ق.الرطبة ازممة حوران

 رير مخدومة رير موجودة ابتدائيةمدرستان  رير موجودة 398 م.ق.الرطبة أألرري

 رير مخدومة رير موجودة مدرسة ابتدائية رير موجودة 143 م.ق.الرطبة البوفياض

 مركز صحي 4045 ناحية الوليد عكاشات
مدرسة ابتدائية ومدرسة 

 ثانوية
 مخدومة مخدومة بشبكة وطنية

 مخدومة بمولداتمخدومة  مدرسة ابتدائية رير موجودة 733 ناحية الوليد أرميزان

 رير مخدومة رير موجودة رير موجودة رير موجودة 109 ناحية الوليد البوحيات

 

 .انذراست انًٍذاٍَت عهى ببالعتًبد :انًصذر

 .بٍبَبث غٍر يُشىرة و،2212 َتبئج حصر انسكبٌ وترقٍى انًببًَ، ،نإلحصبءانجهبز انًركسي  ،اإلًَبئًوزارة انتخطٍظ وانتعبوٌ 

 : عينات البحث1.2 طرائق الو  واد. الم2
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 عينات البحث .1
اختيرت عينات منطقة البحث بطريقة عشوائية مع األخذ 
باالعتبار األراضي الصالحة لالستثمار الزراعي والمستثمرة 
فعميًا باالعتماد عمى البحوث والدراسات ذات الصمة، إذ 

لممياه الجوفية من أقرب عينة لمتربة ومثيمتيا  12جمعت 
 5 نقطة مائية والمسجمة مواقع إحداثياتيا في الجدول

  .6وتوزيعيا المكاني في الخريطة  G.P.Sباستخدام 

 

 . إحداثيات عينات التربة والمياه الجوفية5جدول 

 G.P.S.  2. الدراسة الميدانية.  1: باالعتماد عمى:المصدر   

 

 
 نمذجة التربة. .2

العمميات والمعالجات الرقمية لبيانات مكونات  تعني
التربة األساسية المسؤولة عن عمميات ا نبات بما 
يفضي الى توزيعيا وتصنيفيا الى نطاقات مكانية ورسم 
الخرائط المناسبة ليا لتحديد مدب مالئمة بيئتيا المكانية 
لالستثمار الزراعي ليتسنى وضع  لية عممية لرفع كفاءة 

 نتاجية.عناصرىا ا 

وبطبيعة الحال فةن التربة تختما في صفاتيا 
وخصائصيا الزراعية من مكان الى أخر ومن زمان الى 
أخر نتيجة لتةثير مجموعة من العناصر الكيميائية 
والفيزيائية، وفي ضوء الدراسات ذات الصمة وبعد 
جراء  االستعانة بالخبرات والتجارب العممية المتراكمة وا 

نموذج من ترب منطقة  12تم انتخاب المسح الميداني 
وحددت مواقعيا باستخدام جياز  6 البحث الخريطة

 رقم العينة
 المياه الجوفية التربة

x Y X y 
1 32228.39 3705556 32228.39 3705556 
2 49905.9 3652177 49905.9 3652177 
3 -58373.5 3692274 58373.5- 3692274 
4 48926.59 3559500 48926.59 3559500 
5 36189.52 3638624 36189.52 3638624 
6 57031.99 3604659 57031.99 3604659 
7 -27109.8 3613922 27109.8- 3613922 
8 -7811.25 3681081 7811.25- 3681081 
9 16118.99 3618168 16118.99 3618168 
10 6469.701 3585746 6469.701 3585746 
11 -33285.4 3649046 33285.4- 3649046 
12 -21320.3 3716205 21320.3- 3716205 
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G.P.S  حسب أىميتيا وكفاءتيا ا نتاجية وتم تحميميا
مختبريًا واستخالص النتائج وتصنيفيا ونمذجتيا رقميًا 

باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد الذي يمتاز بالدقة 
 والتحميل والتوزيع.وقدرتو العالية عمى الجمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالئمة المكانية لمتربة .3
من خالل جمع العينات وتحميميا وتحديد مواقعيا 

G.P.S  باعتبارىا األساس في عممية ا نبات وذات
صمة مباشرة في تحديد نمط االستعمال الزراعي والقابمية 
ا نتاجية ونمذجة مكونات التربة األساسية )الخصائص 

وذج خرائطي الكيميائية والفيزيائية(، إذ سيتم بناء نم
مركب عبر الدمج والنمذجة  باستخدام التقنيات العممية 
الحديثة )نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد(  

وفق معايير  6باعتماد الوزان الترجيحية في الجدول 
 المعتمدة عالميا. F.A.Oمنظمة 

نمذجعععععععععععععععة الخصعععععععععععععععائص المكانيعععععععععععععععة لمميعععععععععععععععاه  .4
 الجوفية.
ية من المقومات األساسية لمتنمية تعد المياه الجوف      

الزراعية، ويتم االعتماد عمييا في معظم أنشطة المنطقة 
الصحراوية، وتتباين في كمياتيا وأعماقيا وتوزيعيا 
المكاني حسب التركيب الجيولوجي والطبقات الحاممة ليا 
وطبيعة الصخور التي تؤثر عمى نوعيتيا وصالحيتيا 

مى نتائج عممية دقيقة لالستخدام، ومن اجل الحصول ع
تم اخذ عشرة عينات من مياه ايبار ضمن منطقة البحث 

باستخدام  5والمسجمة مواقع إحداثياتيا في الجدول 

 . التوزيع المكاني لعينات منطقة البحث6خريطة 
   1:1000000الييئة العامة لممساحة، بغداد، خريطة العراق ا دارية، مقياس  -1 المصدر: باالعتماد عمى:

 (5الجدول ) -2.  2014لسنة 
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G.P.S  وفحصيا 6وتوزيعيا المكاني في الخريطة .
مختبريًا وتحميل االيونات الذائبة والتي سيتم عرض 

باعتماد  نتائجيا الحقا لتحقيق المالئمة المكانية الزراعية
 .7األوزان الترجيحية في الجدول 

 

 . التوزيع النسبي لألوزان الترجيحية لعناصر التربة الفيزيائية والكيميائية6جدول 
 انخصبئص انفٍسٌبئٍت انخصبئص انكًٍٍبئٍت

 انىزٌ انترجٍحً )%( انعُصر انىزٌ انترجٍحً )%( انعُصر

 درجت انتفبعم

PH1:1 
 33.8 انطٍٍ 15.2

 انتىصٍم انكهرببئً

1:1 dsm-1 
 26.3 انريم 20.6

 39.9 انغرٌٍ 37.3 انًبدة انعضىٌت

 ــ ــ CaCO3 12.2 انكهس

 ــ ــ 14.7 انجبس

 

 تصنيا مختبر المموحة األمريكي.، (F.A.O)المصدر: دليل منظمة الغذاء والزراعة الدولية    

 
 الترجيحية لعناصر المياه الجوفية. التوزيع النسبي )%( لألوزان 7جدول 

 العمق
(m)

 

 

 المموحة
ds.m

fHujlh] 

hg,-1
 

 1-األيونات الذائبة ممي مول. لتر
Ca Mg Na K CL So4 CO3 HCO3 

36.5 10.3 8.5 7.7 9.2 6.8 5.5 4.1 4.8 6.6 

 .W.H.O، ومعايير منظمة الصحة العالمية F.A.Oالمصدر: دليل منظمة الغذاء والزراعة الدولية  

المالئمعععععععععععععععة المكانيعععععععععععععععة الن ائيعععععععععععععععة لمتنميعععععععععععععععة  .5
 الزراعية:
تم توضيح مالئمة كل عنصر لمتنمية الزراعية         

وفق فئات وأصناا تعبر عن االمتداد المساحي، من 
خصائص عنصري المياه والتربة  خالل دمج ونمذجة

باعتبارىما األساس لنجاح أو فشل االستثمار الزراعي 
وبناء النموذج الخرائطي الذي يعبر عن التوزيع المكاني 
النيائي لفئات المالئمة المكانية لمتنمية الزراعية باالعتماد 

واعطاء اوزان ترجيحية  7و 6عمى مخرجات الجداول 
سب اراء الباحثين % ح40% والماء 60لمتربة 

  والمختصين.
 

 النتائج والمناقشة
سيتم إجراء مناقشة تفصيمية في ضوء ما تم عرضو    

ألبرز خصائص الماء والتربة ذات الصمة المباشرة 
بالصالحية والمالئمة لانتاج الزراعي بإستخدام النمذجة 
لخصائص كل عنصر وانتاج نماذج خرائطية ثم إجراء 

العنصرين لموصول الى افضل النتائج  دمج لنمذجة
لممالئمة المكانية لمتنمية الزراعية لمنطقة الدراسة بما يحقق 
العدالة االجتماعية والوفرة االقتصادية لتةمين االستقرار 

 واعادة توزيع السكان وعمى النحو ايتي:
 نتائج نمذجة التربة .1

 نتائج نمذجة العناصر الكيميائية: .1.1
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نيا وتحميل مكاني لمعناصر وتعني تص   
الكيميائية لمتربة ذات الصمة بالنشاط الزراعي ونمذجتيا 
وفق المعايير األساسية من خالل المعالجات والعمميات 

وبناء نماذج  العناصر  6الرقمية حسب  نتائج الجدول 
 وعمى النحو ايتي: 7الكيميائية لمتربة خريطة 

التركيز الممحي يعبر عن  :(EC) التوصيل الكيربائي -1
في التربة ويستخدم كمؤشر لقياس المالئمة الزراعية 

إن المنطقة  A7 ويالحظ من تحميل معطيات الخريطة
صنفت من حيث مموحة التربة الى أربعة أصناا وجميعيا 
ضمن الحدود الممكنة لزراعة ارمب المحاصيل وأفضميا 

إذ  2.5-2.0والصنا الثاني  1.9-1.5الصنا االول 
رب مثالية رير ممحية تمييا األصناا الثالث والرابع تمثل ت

  .الموضحة بياناتيا في الخريطة المذكورة أعاله

تكونت نتيجة لتحمل الكائنات  :(OM) المادة العضوية -2
الحية الدقيقة وبقايا النباتات ويطمق عمييا اسم الدبال وليا 
دور بارز في خصوبة التربة وتماسك حبيباتيا الناعمة 

ن محتواىا ضئيل في المناطق الجافة وشبو الجافة ، ويكو 
إن توزيعيا المكاني متباين  B7 ويالحظ من الخريطة

-2.5وقسمت الى أربعة فئات رئيسية كان أعالىا الفئة 
وتركزت بشكل أساسي في الجزء الشمالي الشرقي و  2.8

وسط منطقة البحث وانعكس تةثيرىا بشكل واضح عمى 
مار الزراعي وعمى وجو التحديد في صالحية التربة لالستث

منخفض الكعرة واألجزاء المحيطة بمدينة الرطبة ، أما 
تمتد بمحاذاة الفئة أنفة الذكر  2.4-2.0بالنسبة لمفئة 

 1.9-1.6وساىمت بتحسين خصوبة التربة  تمييا الفئة 
-1.1بينما سجل اقل نسبة لممواد العضوية ضمن الفئة 

مى قدرات التربة ا نتاجية وانعكس تةثيرىا سمبًا ع 1.5

وجعل استصالحيا يحتاج الى استخدام المخصبات 
 .الكيميائية والعضوية

يعبر عن حالة محيط  :(PH) ايس الييدروجيني -3
التربة فيي أما أن تكون حامضية أو قاعدية أو متعادلة 
وتتصا األراضي الجافة الصحراوية بشكل عام بةنيا 

الحامضية في األماكن قاعدية في حين تسود الحالة 
إن قيم تركز ايس  C7 الرطبة ويالحظ من الخريطة

 7.5 -7.0الييدروجيني قسمت الى أربعة فئات: األولى 
وتركزت في الجزء الشمالي الشرقي وأجزاء متفرقة من 

وتشغل الجزء  7.9 -7.6الوسط والشرق والفئة الثانية 
من األكبر من منطقة البحث في ناحية الوليد وأجزاء 

وتنتشر في  8.4 -8.0ناحيتي النخيب والمركز والثالثة 
وتمتد في  8.8-8.5األجزاء الجنوبية والغربية  والرابعة 

أجزاء محدودة من الوسط والجنوب وان ىذا التباين في 
 .القيم يعود الى طبيعة الصخور المكونة لمتربة

 CaCo3 الكمس: ىو كميات كاربونات الكالسيوم -4
تربة وتؤثر عمى عممية ا نبات من حيث المتاحة في ال

االستطالة وامتداد الجذور  وامتصاص النترات والتمثيل 
 D7 الغذائي، ويالحظ من توزيعيا المكاني في الخريطة
 -14.2أنيا قسمت الى أربعة فئات األولى منيا قيمتيا 

وتعد مثالية لممارسة النشاط الزراعي وتتركز في  18.6
والجزء الشمالي وأجزاء متفرقة  الجزء الجنوبي الشرقي

وتعد ممتازة لعممية ا نبات  22.9-18.7والثانية قيمتيا 
وتمتد في الشمال والغرب وأجزاء متفرقة في الوسط 

-23.0والجنوب  بمحاذاة الفئة األولى، والفئة الثالثة 
وتعد األكثر امتدادًا في األجزاء الشرقية والجنوبية  27.2

وقيمتيا أعمى من  31.5-27.3رابعة الغربية، أما الفئة ال
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المعدل المسموح بو زراعيًا وتتوزع في شرق وجنوب من 
  .منطقة البحث عمى نطاقات محدودة

الجبس: يتباين التوزيع المكاني لممواد الجبسية  -5
والثانية  0.3 -0.0المتراكمة وفق أربع فئات األولى منيا 

ي، أما مالئمة جدًا لممارسة النشاط الزراع 0.4-0.6
ويالحظ من  11.0-9.0والرابعة  0.8-7.0الثالثة 

انعكست سمبًا عمى  E7توزيعيا المكاني في الخريطة 
عممية ا نبات وتعيق تمدد الجذور في التربة نتيجة لقمة 
نزول المطر وانعدام الغسل المائي وضعا النظام 
الرطوبي وتحتاج التربة بيذه الحالة الى إدارة جيدة 

خصبات واعتماد التقنيات الحديثة بالري واستخدام الم
 )الرش والتنقيط(.

 

 . الخصائص الكيميائية لمتربة8جدول 

       

 انًصذر: َتبئج انتحهٍم انًختبري نعٍُبث يٍ يقذ انترة فً يختبراث يذٌرٌت زراعت يحبفظت األَببر. 

 

 

 

 الخصائص الكيميائية الموقع

 رقم العينة
 خط الطول

X 
 دائرة العرض

Y 

 درجة التفاعل
PH 
1:1 

 التوصيل
 الكيربائي

1:1 
dsm-1 

 المادة
 العضوية
)%( 

 الكمس
CaCO3 
)%( 

 الجبس
)%( 

1 32228.39 3705556 7.4 1.3 2.2 28.6 0.05 

2 49905.9 3652177 6.9 2.1 1.8 25.2 0.02 

3 -58373.5  3692274 7.8 2.6 1.5 18.3 0.07 

4 48926.59 3559500 8.1 2.5 1.6 12.5 1.1 

5 36189.52 3638624 8.2 2.2 1.3 17.5 0.08 

6 57031.99 3604659 7.7 2.9 1.7 29.2 1 

7 -27109.8  3613922 8.3 2.2 1.1 25.5 0.90 

8 -7811.25  3681081 8.5 1.9 1.9 22.5 0.75 

9 16118.99 3618168 7.1 2.1 2.7 20.9 0.04 

10 6469.701 3585746 8.8 3.1 0.9 31.5 0.95 

11 -33285.4  3649046 7.5 2.8 1.4 17.6 0.01 

12 -21320.3  3716205 6.8 2.9 2.8 15.9 0.03 
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وتعني تصنيا  نتائج نمذجة العناصر الفيزيائية: .2.1

وتحميل مكاني لمعناصر الفيزيائية لمتربة ذات الصمة 
وفق المعايير األساسية من  بالنشاط الزراعي ونمذجتيا

 9خالل المعالجات والعمميات الرقمية حسب نتائج الجدول 
وعمى  8خريطة الوبناء نماذج العناصر الفيزيائية لمتربة 

 النحو ايتي:

 

(A )تىزيع التىصيل 

 الكهرببئي

(B ) تىزيع المبدة

 العضىيت

(C ) األش الهيذروجينيتىزيع 

(E )الجبص  تىزيع 

الكيميائية  لمتربة.نماذج العناصر التوزيع المكاني ل. 7خريطة   

(D ) الكلصتىزيع 
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( تتراوح نسبة الطين A 8يتضح من النموذج ) الطين: -1
متباينة في توزيعيا  30.5 -12.9في النموذج بين 

وتعد األكثر  17.3-12.9المكاني الى أربعة فئات األولى 
صالحية لانتاج الزراعي وتتركز في الجزء الشمالي 

و نسبتيا جيدة وال تشكل  12.7-17.4الغربي والثانية 
عائق في عممية ا نبات والتصريا وتمتد بمحاذاة الفئة 

مارىا إذا تم ويمكن استث 26.1-21.8األولى، والثالثة 
إدارة التربة بشكل جيد وفق أسس عممية، أما الفئة الرابعة 

ترتفع فييا نسبة الطين وتشكل عائق في  26.2-30.5
ممارسة النشاط الزراعي وتمتد في أجزاء متفرقة ررب 

 وشرق النموذج.
احد مكونات التربة األساسية ويؤثر بشكل  الرمل: -2

بات  ويصنا وفق مباشر عمى صالحية التربة لعممية ا ن
 52.0-44.1( الى أربعة فئات األولى B8النموذج )

وتشكل تربة مزيجيو  مع الرمل والغرين وتعد مالئمة جدًا 
وتمتد  59.8-52.1لمزراعة الديمية و االروائية، والثانية 

بمحاذاة الفئة األولى ويمكن استثمارىا زراعيًا ال سيما 
ذرية، أما الفئة المناطق المنخفضة بعيدًا عن مناطق الت

ترتفع  75.4-67.7والفئة الرابعة  67.6-59.9الثالثة 
فييا نسبة الرمل مما يقمل من قدرة التربة عمى االحتفاظ 

 بالماء وبالتالي تؤثر سمبًا عمى ممارسة النشاط الزراعي.
تتركز مادة الغرين في المنخفضات  الغرين: -3

خالل الصحراوية نتيجة لمترسبات التي تجمبيا الوديان 
( الى أربع C8المواسم المطيرة وتصنا وفق النموذج )

-8.1فئات رئيسية متباينة في امتدادىا المكاني األولى 
تتركز في الجزء الجنوبي الغربي وأجزاء متفرقة،  13.9

تشغل مساحة واسعة بمحاذاة حدود  19.7-14.0والثانية 
العراق مع األردن والسعودية واألجزاء الوسطى، والثالثة 

وتمتد عمى شكل شريط متعرج من الشمال  19.8-25.4
      الغربي باتجاه الجنوب الشرقي، أما الفئة الرابعة

 تمتد شمال وشرق المنطقة. 25.5-31.2

 . الخصائص الفيزيائية لمتربة9جدول 

 الخصائص الفيزيائية الموقع
 ((%الرمل الغرين)%( الطين)%( Y دائرة العرض X خط الطول رقم العينة

1 32228.39 3705556 22.5 31.2 46.3 

2 49905.9 3652177 24.6 28.9 46.6 

3 -58373.5 3692274 18.6 20.1 61.3 

4 48926.59 3559500 22.9 5.2 71.9 

5 36189.52 3638624 27.9 30.4 41.7 

6 57031.99 3604659 17.6 30.1 52.3 

7 -27109.8 3613922 30.5 11.2 58.3 

8 -7811.25 3681081 11.6 13.8 74.6 

9 16118.99 3618168 20.1 5.9 74 

10 6469.701 3585746 19.6 21.6 58.8 

11 -33285.4 3649046 10.5 14.1 75.4 

12 -21320.3 3716205 17.2 30.8 52 
 محافظة األنبار.المصدر: نتائج التحليل المختبري لعينات من مقد الترب في مختبرات مديرية زراعة 

 
 تصنيف المالئمة المكانية لمتربة .2

إشارة الى ما تم طرحو في منيجية المالئمة المكانية     
 10لمتربة تشير نتائج النموذج كما موضح في الجدول 

وتم بنائو باستخدام التقنيات العممية  9والنموذج الخرائطي 
المعتمدة عالميا، F.A.O  الحديثة وفق معايير منظمة
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وتصنيفيا الى مستويات من حيث المالئمة المكانية لمتنمية 
 الزراعية وعمى النحو األتي:

 يشغل مساحة تقدر الصنف االول: ضعيف المالئمة:
تمتد بمحاذاة حدود العراق مع السعودية  2كم 8987

واألردن وأجزاء متفرقة في الوسط والجنوب وتشكل نسبة 
% من المساحة الكمية لمنطقة البحث، وتمتاز بعض 43.3

أجزائيا بةنيا حجرية وأخرب رممية تقل فييا نسبة المادة 
صالحيتيا العضوية والمواد الغذائية والمعدنية وتكون 

لالستثمار الزراعي ضعيفة باستثناء بعض األراضي 
المنخفضة والمنبسطة التي تصب فييا الوديان وان 

 استصالحيا يحتاج الى عمميات معقدة وتكاليا عالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتوزع مكانيًا في األجزاءالصنف الثاني/ متوسط المالئمة: 
بنسبة  2كم 9443الشمالية والشرقية ويشغل مساحة تقدر 

من المساحة الكمية، وحسب المعطيات الرقمية  45.5%
 الحيتيا لالستثمار متوسطة وتحتاجتصنا التربة بةن ص

الى إدارة جيدة واستخدام التقنيات الحديثة التي تتالئم 
 وطبيعة البيئة الصحراوية.   

 2كم 619احة تقدر يشغل مس الصنف الثالث/ مالئم:
% من المساحة الكمية، وتمتاز بةن 3وتشكل نسبة 

خصائصيا الكيميائية والفيزيائية ضمن الحدود المسموح 

. نمذجة التوزيع المكاني لمعناصر الفيزيائية لمتربة8خريطة   
. 

(A) تىزيع الطين 

 

(B) رملتىزيع ال 

(A) لغرينتىزيع ا 
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بيا لعمميات ا نبات ويمكن استثمارىا زراعيًا وبكفاءة 
إنتاجية عالية وتتوزع عمى نطاق ضيق في بعض األماكن 

 المنبسطة والمنخفضة.
 يعد من أكثر األصناالرابع/ مالئم جدًا: الصنف ا

صالحية لالستثمار الزراعي كون الخصائص المكانية 

)الكيميائية والفيزيائية( ذات مواصفات نوعية، ويتوزع 
جغرافيًا في المنخفضات الصحراوية التي تصا فييا 
 1712الوديان أثناء ىطول األمطار وتشغل مساحة تقدر 

ساحة الكمية.% من الم8.2تشكل نسبة  2كم

. التصنيا الرقمي لمالئمة التربة المكانية10جدول   
2كم مالئمة التربة  % 

%43.3 8987 ضعيا المالئمة  
%45.5 9443 متوسط المالئمة  

%3.0 619 مالئم  
%8.2 1712 مالئم جدا  
%100.0 20761 المجموع  

 Arc  Map 10.3 برَبيج  ببستخذاو، 9و 8جدول المصدر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

: نتعععععععععععععائج نمذجعععععععععععععة الخصعععععععععععععائص المكانيعععععععععععععة 3.3
 لممياه الجوفية

عينات من  11تشير النتائج المعروضة في الجدول     
مياه ايبار ضمن منطقة البحث والتي تم فحصيا مختبريًا 

الذائبة ومقارنة بالمعايير المعتمدة عالميًا وتحميل االيونات 
وتصنيفيا الى مستويات حسب مالءمتيا المكانية لألنشطة 
الزراعية من خالل نماذج خرائطية باستخدام التقنيات 

 وعمى النحو األتي: 10 الحديثة خريطة

 أصناا التوزيع المكانية لمالئمة التربة لمتنمية الزراعية. 9خريطة 

   
 



 

61                                                                                                                          Iraq J Desert Studies • 2021  • Vol. 11  • Iss. 1 

Al-Issawi, 2021 

إن أعماق تواجد المياه الجوفية ذات صمة  العمق: -1
المبذول لموصول الى  مباشرة بحجم التكاليا ومقدار الجيد

مستوب االستقرار المائي، وتم تصنيفو حسب النموذج 
( الى أربع فئات، اقميا عمقًا الفئة A10الخرائطي )

إذ توجد المياه عمى مسافات قريبة  ،160.0-182.3
يمكن الوصول إلييا بسيولة تنعكس إيجابا عمى التكمفة 
النيائية لانتاج الزراعي وتتركز في الجزء الشمالي الشرقي 
وأجزاء متفرقة في بطون الوديان، واكثرىا عمقًا الفئة 

وتكون كمفة استخراج المياه مرتفعة  264.2-302.3
-182.4ء الجنوبي أما الفئتين نسبيًا وتتركز في الجز 

يتدرج فييا عمق المياه عمى  264.1-218.4و  218.3
 أبعاد يمكن الوصول إلييا بتكاليا متفاوتة.  

تتباين المياه الجوفية في درجة تركيزىا  المموحة: -2
وتكون  3.6-0.9 بين ممحي من مكان ألخر وتتراوح ماال

الثانية تمييا الفئة  1.5-0.9قميمة ضمن الفئة االولى 
وجميعيا ضمن  2.9-2.3ثم الفئة الثالثة  1.6-2.2

الحدود المسموح بيا لألستخدامات الزراعية واكثرىا تركيز 
كما في النموذج  3.6-3.0ممحي ضمن الفئة الرابعة  

(B10 ويمكن استثمارىا بشكل امثل من خالل اختيار )
 انتخاب محاصيل مالئمة لدرجة تركيزىا الممحي.

تعد مالئمة في ارمب فئاتيا  ائبة:االيونات الذ -3
لالستثمار الزراعي وتتباين في توزيعيا المكاني حسب 

وطبيعة التركيب الجيولوجي  9خصائصيا في الجدول 
ويمكن تصنيا كل عنصر الى مستويات او فئات تعبر 
عن صالحيتيا لالستخدامات الزراعية وحسب المعطيات 

 ,J, I, H, G, F, E, Dالموضحة في النماذج الخرائطية )

C10.وكل فئة تكون مالئمة لنمط من المحاصيل )  

 .  خصائص المياه الجوفية في حوض الحماد11جدول 

 مركز الدراسات.المصدر: نتائج التحميل المختبري لنماذج من المياه الجوفية في مختبرات المديرية العامة  دارة الموارد المائية في محافظة األنبار، 
 

 

 الموقع
 العمق

(m) 

 

 المموحة
ds.m-1 

 1-األيونات الذائبة ممي مول. لتر

Ca Mg Na K CL So4 CO3 HCO3 

1 200 2.2 2.3 1.9 3.2 1.2 5.6 3.1 0.4 2.2 
2 190 1.2 1.8 2.1 2.8 1.1 5.8 3.2 0.2 1.5 
3 160 0.9 2.1 3 3.2 1.2 2.7 2.5 0.6 2 
4 300 3.2 2.5 2.2 2.8 1.1 3.3 3.5 0.9 2.1 
5 250 2.7 1.9 2.5 2.9 2.1 5.2 2.9 0.7 2.5 
6 270 2.9 2.5 3.1 3 2.9 5.5 3.3 0.9 1.9 
7 310 3.1 2.2 2.5 2.9 1.9 4.5 3.2 0.2 2.1 
8 250 2.6 2.4 1.9 3.4 1.5 3.5 2.5 0.6 2.8 
9 170 3.5 2.9 2.5 3.2 3.2 4,6 2.7 0.8 2.9 
10 300 3.7 2.3 3.1 2.5 2.6 5.5 2.7 0.5 2.2 
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    (Aالتىزيع المكبني للعمق )          (Bالتىزيع المكبني للملىحت )             

     (C ) التىزيع المكبنيSo4      (D التىزيع المكبني )Na 

 (E التىزيع المكبني )Ca  (F التىزيع المكبني )CL 
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لمالئمععععععععععععة المكانيععععععععععععة لمميععععععععععععاه ا: تصععععععععععععنيف  4. 3

خمصععععععععععت نتععععععععععائج نمذجعععععععععة عناصععععععععععر الميععععععععععاه : الجوفيعععععععععة
 الجوفية بتصنيفيا الى 

عععععععععععدة مسععععععععععتويات حسععععععععععب مالئمتيععععععععععا لمتنميععععععععععة الزراعيععععععععععة 
 .11والخريطة  12كما موضح في الجدول 

 . التصنيا الرقمي لمالئمة المياه الجوفية12جدول 
2كم مالئمة المياه  % 

المالئمةضعيا   4725 22.8% 
 %30.2 6263 متوسط المالئمة

 %28.5 5914 مالئم
 %18.6 3859 مالئم جدا
 %100 20761 المجموع

 .Arc Map 10.3ومخرجات برنامج  ( نمذجة الخصائص المكانية لممياه الجوفية 10المصدر: باالعتماد عمى خريطة )

(Iالتىزيع المكبني )Mg    (J)  التىزيع المكبنيCO3 

. نمذجة الخصائص المكانية لممياه الجوفية10خريطة   

 (G)  التىزيع المكبنيk    (H التىزيع المكبني )HCO3 
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تصعععععععنيف المالئمعععععععة المكانيعععععععة الن ائيعععععععة لمتنميعععععععة  .5
 الزراعية:

خصائص عنصري )المياه  تشير نتائج دمج ونمذجة
والتربة( باعتبارىما األساس لنجاح أو فشل االستثمار 

(، ومنيا تم 13الزراعي باالعتماد عمى معطيات الجدول )
بناء النموذج الخرائطي لمتوزيع المكاني النيائي لفئات 

( والذي يعبر عن المكانية لمتنمية 12المالئمة خريطة رقم )
 الزراعية وعمى النحو األتي: 

 

 . المالئمة النيائية لمتنمية الزراعية13جدول 
2كم مالئمة النهائية  % 

 %6363 5757 ضعيف المالئمة

 %2763 7626 متوسط المالئمة

 %2666 8483 مالئم

 %4868 2555 مالئم جدا

 %466 26534 المجموع

 .Arc Map 10.3، ومخرجات برنامج  11و  9المصدر: باالعتماد عمى خريطة 

 
 

 للتنميت السراعيت الميبه الجىفيتأصنبف التىزيع المكبنيت لمالئمت  .11خريطت 
 .Arc Map 10.3ومخرجات برنامج   (12) جدول المصدر: باالعتماد عمى
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 الصنا االول/ ضعيا المالئمة: يمتد في األجزاء
الجنوبية وأجزاء متفرقة في الوسط ويشغل مساحة تقدر 

% من المساحة الكمية 3606وتشكل نسبة  2كم 7595
وتكون المالئمة الزراعية ضعيفة الن المياه الجوفية بعيدة 
عن سطح األرض وخصائصيا متباينة فضاًل عن كون 
التربة حصوية في بعض أجزائيا وارتفاع نسبة الجبس في 

جانب انخفاض نسبة المادة العضوية مما  أجزاء أخرب الى
 انعكس سمبًا عمى الخصوبة.

 الصنا الثاني/ متوسط المالئمة: يتوزع مكانيًا في أجزاء
متفرقة في الوسط والجنوب والشرق ويتمثل بالمناطق 
المنبسطة وتكون فييا خصائص المياه والتربة في حدىا 

ستخداميا األدنى لممالئمة الزراعية إذا ما تم إدارتيا وا
بشكل أمثل، وتمارس فييا الزراعة الديمية في المواسم 
المطيرة عمى نطاق واسع، ويشغل الصنا مساحة تقدر 

 % من المساحة الكمية.2506ويشكل نسبة  2كم 5323

 الصنا الثالث/ مالئم: يمتاز بةن التربة مالئمة بكافة
خصائصيا الكيميائية والفيزيائية لالستثمار الزراعي الى 

نب وجود المياه الجوفية بكميات يمكن استثمارىا جا
اقتصاديًا وعمى مسافات قريبة سيمة االستخراج 
وبمواصفات نوعية ضمن الحدود المسموح بيا زراعيًا، 

%، 23.3وبنسبة  2كم 4864ويبمه امتدادىا المساحي 
وتتركز أراضي الصنا في الجزء الغربي وتتسع باتجاه 
الشرق ويمكن أن تمارس ارمب األنشطة الزراعية بنجاح 

 بما يدفع عجمة التنمية الى األمام. 
 الصنا الرابع/ مالئم جدًا: يضم أفضل األراضي الصالحة
لالستثمار الزراعي إذ تكون خصائص التربة مثالية، 

ت نوعية ممتازة تسمح ممارسة والمياه الجوفية بمواصفا
األنشطة الزراعية عمى نطاق واسع وبشكل اقتصادي، 
وتتركز في الجزء الشمالي عند منخفض الكعرة والشمالي 
الغربي بتماس بحدود العراق مع سوريا واألردن فضاًل عن 

 . المالئمة المكانية لعنصري التربة والمياه الجوفية لمتنمية الزراعية.12خريطة 
 .Arc Map 10.3ومخرجات برنامج   13المصدر: باالعتماد عمى جدول 
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أجزاء متفرقة في الوسط في منطقة الضبعة وفيضة المساد 
% وتعد من 14.4ة بنسب 2كم 2997وتشغل مساحة تقدر 

األراضي الواعدة المعول عمييا في التنمية الزراعية 
 لممنطقة الصحراوية.

 االستنتاجات
تعاني المنطقة من شحة المواد المائية )السطحية 
واألمطار( وتعتمد عمى المياه الجوفية في تمبية 
 االستخدامات البشرية ويمكن استثمارىا في عممية ا نبات،
إذ تتوفر بكميات اقتصادية وبمواصفات نوعية متباينة 

أثرت  يمكن االستفادة منيا في زراعة مساحات واسعة.
التكوينات الجيولوجية ومن خالل التفاعل مع الخصائص 
المناخية عمى طبيعة تكوين التربة وتتباين صفاتيا من 
مكان ألخر وانعكست بشكل واضح عمى ا نتاج 

إنتاج نماذج خرائطية تمثل والخصائص الزراعية. 
الخصائص )الكيميائية والفيزيائية( لمتربة وخصائص المياه 
الجوفي )المموحة، العمق وااليونات الذائبة( باستخدام نظم 

( وتقنيات االستشعار عن G.I.Sالمعمومات الجغرافية )
الخصائص المكانية لعنصري  دمج ونمذجة (.R.Sالبعد )

نتاج خرائط مركبة تفصيمية لكل منيما  )التربة والمياه( وا 
باستخدام البيانات الرقمية الفضائية، إذ قسمت المنطقة الى 
مستويات وفئات حسب المالئمة المكانية لمتنمية الزراعية 

بناء نموذج خرائطي  باستخدام التقنيات العممية الحديثة.
معًا باعتماد الدمج والنمذجة بواسطة التقنيات لمتربة والمياه 

المشار إلييا سابقًا، إذ قسمت المنطقة الى فئات تمثل 
المالئمة المكانية النيائية لمتنمية الزراعية في حوض 
الحماد. بناء قاعدة بيانات ومعمومات متكاممة عن المنطقة 
يمكن اعتمادىا من قبل المخططين أو الجيات المسؤولة 

مة من اجل وضع رؤية مستقبمية وطنية لتحقيق ذات الص
االستثمار األمثل لمموارد المتاحة بما يضمن تنمية زراعية 
مكانية ناجحة ينتج عنيا فوائد اقتصادية وعدالة اجتماعية 

لمسكان.
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